
Цікава інформація про мозок. 

 

Ми сприймаємо не сам світ, а його модель, що породжуються нашим 

мозком 

Те, що ми сприймаємо, значно багатше того, що ми отримуємо від світу 

нашими очима, вухами і пальцями. Сприйняття - це інформація, помножена 

на наш досвід. Наш мозок будує моделі зовнішнього світу і постійно їх 

змінює на підставі сигналів, що надходять з органів почуттів. Тому ми 

сприймаємо не сам світ, а його моделі, побудовані нашим мозком. Ці моделі - 

далеко не одне й те саме, але для нас це рівноцінно. Тобто наші відчуття - це 

фантазії, загадки мозку, що збігаються з реальністю. 

Кольори - тільки у нас в голові 

Колір об'єкта ми дізнаємося тільки по відбиваному їм світлу. Колір 

визначається довжиною хвилі: довгі хвилі ми сприймаємо як червоний колір, 

короткі - як бузковий, хвилі проміжної хвилі - як інші відтінки. В очах є 

особливі рецептори, чутливі до світла з різною довжиною хвилі. Сигнали 

говорять нам про те, що помідор червоний. Але і це не зовсім вірно: адже 

червоний - це не колір помідора, а всього лише характеристика кольору. 

Навіть якщо висвітлити помідор зеленим кольором, мозок все одно буде 

передбачати «істинний» колір об'єкта червоним. Наше сприйняття 

визначається передбаченим кольором, а не довжиною хвилі. 



 

Ще 15 років тому вважали, що мозок формується протягом перших років 

життя людини. Але недавні дослідження показали, що у підлітків 

відбуваються критичні зміни в мозку, особливо в префронтальної корі і 

лімбічній системі, що відповідають за прийняття соціальних рішень, 

імпульсний контроль і емоційну обробку. 

Під час алкогольного сп’яніння мозок тимчасово втрачає здатність 

запам’ятовувати. 

Постійні молитви зменшують частоту дихання і приводять в норму хвильові 

коливання мозку, стимулюючи процес самолікування, адже відомо, що 

віруючі люди на 36% менше ходять до лікаря. 

Мозок у 4 рази швидше обробляє образну інформацію, ніж текстову 

Це пов’язано з тим, що мова і писемність з’явились кілька тисяч років тому і 

нею ми передаємо абстрактні поняття, в той час як на всіх етапах еволюції 

нашого мозку він обробляв зорову інформацію. Щоб розшифрувати слово, 

спершу потрібно розпізнати літери, зрозуміти послідовність їхнього 

розташування, скласти слово з літер і надати йому сенс. 

На це необхідно значно більше часу, аніж обробку зорової образної 

інформації. Тому дорожні знаки - це піктограми, а не текст. І тому 

інфографіка сприймається набагато простіше, аніж велика кількість 

текстової інформації. 

 

 



 

Втомилися читати цей текст? Позіхайте, це охолоджує мозок, в той час як 

відсутність сну підвищує його температуру. 

 

Але навіть змучений мозок може бути продуктивним. Деякі експерти 

стверджують, що за день у людини “проскакує” 70000 думок. 

 

 

 

 

 

 


